Siia kirjuta oma nimi

Katsetame erinevaid vahendeid. Loo samasugune pealkiri.
Lause ütleb, mida temaga teha:
See lause tuleks "rasvaseks" teha.
Käesolev lause peaks olema kursiivis ehk kaldkirjas.
Seda lauset loeme eriti tähtsaks ja joonime ta alla!
See on nii pisikene kiri, ainult 8-punktine.

See on normaalne, nr 12, seda kasutatakse dokumentides ja ametikirjades.

Pealkirjade jaoks sobib näiteks 16-punktine kiri.

Aga tõeliselt suur on 30-punktine
kiri.
See kiri on Courier

New.

See on Comic Sans MS.
Otsi mõni ilus vanaaegne kirjatüüp selle lause jaoks!

Korrigeeri:
Väävelhappe valem on H2SO4
1 m3=1000000 cm3
32=9

Lõigu joondamine
1. Joonda lõik vasakule.
Kord elas metsas üks kena väike hunt. Ta kartis kohutaval kombel punamütsikesi. Aga
need käisid kogu aeg tema koopa ümber luusimas ja aknast sisse piilumas. Eriti hull oli
olukord siis, kui sõber rebast kodus ei olnud. Punamütsikesed tulid ja nõudsid kooki
moosiga ning lärmasid kõvasti.
2.

Joonda lõik keskele.
Kord elas metsas üks kena väike hunt. Ta kartis kohutaval kombel punamütsikesi. Aga
need käisid kogu aeg tema koopa ümber luusimas ja aknast sisse piilumas. Eriti hull oli
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olukord siis, kui sõber rebast kodus ei olnud. Punamütsikesed tulid ja nõudsid kooki
moosiga ning lärmasid kõvasti.
3.

Joonda lõik paremale.
Kord elas metsas üks kena väike hunt. Ta kartis kohutaval kombel punamütsikesi. Aga
need käisid kogu aeg tema koopa ümber luusimas ja aknast sisse piilumas. Eriti hull oli
olukord siis, kui sõber rebast kodus ei olnud. Punamütsikesed tulid ja nõudsid kooki
moosiga ning lärmasid kõvasti.

4.

Joonda lõik rööpjoondusega ehk kahepoolselt.
Kord elas metsas üks kena väike hunt. Ta kartis kohutaval kombel punamütsikesi. Aga

need käisid kogu aeg tema koopa ümber luusimas ja aknast sisse piilumas. Eriti hull oli olukord
siis, kui sõber rebast kodus ei olnud. Punamütsikesed tulid ja nõudsid kooki moosiga ning
lärmasid kõvasti.

Järgnevas loetelus nummerda algul kogu loetelu (alates 1-st). Siis alates kapsast alusta
uut nummerdamist (jälle alates 1-st).
1. Õun
2. Pirn
3. Banaan
4. Apelsin
1. Kapsas
2. Kartul
3. Peet
4. Porgand
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Uurimistöödes kasutatakse tavaliselt 1,5 kordset reavahet ja lõikude joondamiseks
rööpjoondust. Järgnev (sinine) tekst tulebki selliseks teha.
Novembrikuu Eesti Looduses vaatleme täpsemalt, mida näitavad inimese ja lindude
geeniuuringud. Ajakirja põhiloost leiab vastuse kas ja kuidas geenid mõjutavad meie edukust
ja majandamisoskust.
Eesti kõige metsasem maakond on Hiiumaa. Paljud ilmselt ei tea, et nende metsade vahel peitub
Eesti suurim liivaväli: Kaibaldi liivik. Saare lääneosas asub aga kogu Lääne-Eesti kõrgeim koht.
Järgmisel korral, kui Hiiumaale satute, siis minge vaadake oma silmaga need paigad üle!.
Liikudes Hiiumaa läänetipust diagonaalis Kagu-Eestisse leiame Paganamaa matkaraja, millega
on seotud palju legende. Jagame ka soovitusi, kuidas külmemal ajal matkal riietuda. Maailma
looduse rubriik viib huvilised Norra saarestikule: Lofootidele.
Maastikku on keerulisem jäädvustada kui taime või looma. Loodusfotode sarja loos on sel kuul
vaatluse all, kuidas maastikust hea pilt teha.
Pikk intervjuu on Eesti rahva muuseumi direktor Tõnis Lukasega. Veel saab teada, et Eestist
on avastatud uus puravikuliik. Uurime ka kõrvitsate mitmekesist maailma ning küsime, miks
kartulimardikas mõnikord sööb hoopis midagi muud kui kartulit.Lisa siia pilt ajakirjast
Lisa ajakirja illustreeriv pilt ja selle alla link tellimiskeskkonda

Telli ajakiri: http://e-pood.horisont.ee/ajakirjade-tellimine/
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